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خادم الحرمين الشريفين الملك
عبد اهلل بن عبد العزيز  آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع

األمير  الملكي  السمو  صاحب 
مقرن بن عبدالعزيز آل سعود 
مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
والمبعوث  المستشار  الوزراء 
الحـــرمين  لخــادم  الخـــاص 

الشريفين
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إحدى اجتماعات مجلس اإلدارة
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للتدريب  العامة  المٔوسسة  دشنته  )ريادة(،  الوطني  األعمال  ريادة  معهد       
ثم  ومن   ، ٔاعوام  ثمانية  قبل  واحد  بمكتب  صغيرًا  مركزًا  والمهني  التقني 
المعدنية  والثروة  البترول  وزارة  ٔاطلقتها  بمبادرٌة  مستقل  مركز  إلى  تحول 
مجال  في  العاملة  والجهات  المٔوسسات،  خاللها  من  دعت  المٔوسسة،  مع 
الريادة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتكاتف وتٔاسيس تنظيم 
ٔافكار  دعم  في  يساعد  الريادي،  بالعمل  المعنية  للجهات  مٔوسسي  وطني 
في  عمل  فرص  توفر  مشاريع،  إلى  إحالتها  في  ويسهم  الريادية،  الشباب 
الداعمة، وقد شارك  المناهج والبرامج  ببناء وتنفيذ  ُويَعنى  السعودي،  السوق 
في تٔاسيس المعهد شركات ومٔوسسات وطنية رائدة هي: شركة الصناعات 
األساسية )سابك( ، ٔارامكو ، شركة االتصاالت السعودية ، مصرف اإلنماء، البنك 
بالشكل  تدريًبيا  مرًفقا  يعتبر  ال  والمعهد  واالدخار..  للتسليف  السعودي 
العمل  ثقافة  وبناء   ، الواقع  برصد  تقوم  تٔاهيلية  هومٔوسسة  بل  التقليدي، 
الفرص  وتحري   عليهم،  واإلشراف  الرياديين  وتهئية  المناهج،  وتطوير  الحر، 

االستثمارية.  
المختصر  وبالشرح  وبالصور  باألرقام  عام2013م  إنجازات  واقع  التقرير  يرصد       

حسب ٔانشطة وبرامج ريادة المحققة للرٔوية والرسالة واألهداف االستراتيجية.

معهد ريادة األعمال الوطني ) ريادة (
National Entrepreneurship Institute ( NEI )
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة  

تدشين  في  ئاتي  األعمال  رواد  ورعاية  بدعم  االهتمام  من  مهم  جزء       
الشباب  مساعدة  إلى  يهدف  الذي   » »ريادة  الوطني  األعمال  ريادة  معهد 

على تٔاسيس مشاريعهم الخاصة .
قطاع  في  السعودي  للشباب  حقيقية  عمل  فرص  المعهد  ٔانتج  لقد 
الساعية  الوطنية  الجهود  في  ؤاسهم  والمتوسطة،  الصغيرة  المنشٓات 
الحرمين  خادم  يقودها  التي  المباركة  التنمية  ودعم  الوظائف  لتوطين 
الشريفين الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل، كما يسعى المعهد 
وتنمية  األعمال  ريادة  في  المتخصصة  الكوادر  وتنمية  البرامج  لتوفير 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وتم بفضل اهلل خالل الفترة الماضية 
عدد  ارتفاع  إلى  ٔادى  مما  المجاالت  شتى  في  االنجازات  من  عدد  تحقيق 
المتقدمين وبالتالي  ارتفاع  عدد المشاريع المفتتحة كما تم تطوير  النظام 
المالي واإلداري للمعهد وانشاء برامج جديدة وتوقيع عدد من االتفاقيات 
مع جهات عدة كاالتفاقية مع الصندوق الخيري االجتماعي والتي يتم من 
ألن  والسعي  الصندوق  خدمات  من  المستفيدين  وتشجيع  دعم  خاللها 
يستطيعوا بٕاذن اهلل االعتماد على ٔانفسهم وتحقيق حاجاتهم الضرورية 
إلى  والرياديات  للرياديين  المفتتحة  المشاريع  ارتفع بفضل اهلل عدد  وقد 

مايقارب 87 % في عام 2013م مقارنة بالعام الماضي .
ٔاسٔال اهلل تعالى ٔان يبارك بالجهود ويوفق الجميع.

                                         
علي بن ناصر الغفيص                                                  
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كلمة الرئيس التنفيذي 
      تعتبر ريادة األعمال مصطلح مشتق من الـ SME ٔاي ريادة االعمال الصغيرة والمتوسطة، وقديمًا 
التي  المملكة  انحاء  جميع  في  والمتوسطة  الصغيرة  المنشٓات  عليه  يطلق  مصطلح  هناك  كان 
تعتبر امتدادًا لتاريخ عريق عمل عليه ٔاجدادنا منذ القدم من خالل مزاولة التجارة المحلية ٔاو الخارجية 
العــربيـة ٔاو خارجها تمشيـًا  الـرزق ســواء فـي الجــزيرة  فقد تنقلوا عبر  الصحارى والبحـار بحـثًا عـن 
بمقولة عبد الرحمن بن عوف رضي اهلل عنه »دلوني على السوق«. ومع ثورة البترول ومن ثم الثورة 
التكنولوجية والتطور العلمي ودعم الدولة ) ٔايدها اهلل( في توفير البنية األساسية لتحفيز المواطنين 
او  الشركات  كبرى  تشجيع  مع  بٔايديهم  الحرة  ألعمالهم  والمواطنات  المواطنين  ممارسة  بدٔات 
االعمال  ريادة  ومعهد  المملكة.  وصناع  تجار  كبار  اآلن  يعتبرون  الذين  التجار  صغار  لنشٔاة  الدولة 
ممارسة  على  السعوديين  وتشجيع  القديمة  والمفاهيم  القيم  تلك  لتٔاصيل  نشٔا  )ريادة(  الوطني 
اعمالهم بانفسهم من خالل امتالك وتشغيل مشاريعهم، وقد بلغ عدد المشاريع المفتتحة هذا 
العام فقط 1311 مشروعًا متنوعًا باإلضافة إلى انعقاد 348 )دورة حدد فكرة مشروعك (التي استفاد 
منها 5708 شاب وشابة، ومن اكثر مالمح العام كانت في توقيع اتفاقيات متعدد لتوسيع انشطة 
المعهد ومنها اتفاقية برنامج خطوة مع الصندوق الخيري االجتماعي والبنك السعودي للتسليف 
المناهل  ارامكو واتفاقية مع صندوق ديم  التابع لشركة  واالدخار ومذكرة تعاون مع برنامج واعد 
والجمعية الوطنية للمتقاعدين، وتميز العام بالمشاركة الفاعلة في مجلس الجهات الراعية لتوحيد 
وعبر  الفروع  انشطة  عن  اعالمية  بخطة  االعالمي  الظهور  تكثيف  تم  واخيرًا  وتنسيقها،  الجهود 
الوسائل االعالم المختلفة نتج عنها في هذا العام عدد 958،249 زائر للموقع ، فيما بلغ إجمالي عدد 

المتصفحين لجميع الصفحات
المختلفة حتى هذا العام 6.855.952 متصفح للموقع . 

     ختامًا نٔامل من اهلل العلي القدير ٔان يكون ما تم تحقيقه من إنجازات ٌٔاسسًا يمكن االنطالق منها 
والبناء عليها في األعوام المقبلة.

                                                 شريف بن قاسم العبدالوهاب

 

نسعى

 جاهدين  لصنع

 رواد 

المستقبل



12



13

      ٔان يكون المعهد النموذج الوطني األميز لريادة األعمال وتنمية المنشات 
الصغيرة والمتوسطة محليًا و إقليميا.

الرؤية 

     مركز وطني غير ربحي  متخصص في مساعدة الراغبين في ممارسة 
العمل الحر ؤاصحاب المشاريع الصغيرة والناشٔية من الجنسين من خالل 
المشاريع  واحتضان  واإلرشاد  االستشارات  وتقديم  والتٔاهيل  التدريب 
والمساعدة للحصول على التمويل وتسهيل اإلجراءات الحكومية بواسطة 
نخبة من المتخصصين الوطنيين في مجال ريادة األعمال وباعتماد ٔاحدث 

األساليب والتقنيات.

الرسالة 

أن نكون 
النموذج 
الوطني

األميز
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إحدى اجتماعات ريادة



15

المواطنين والراغبين في ممارسة العمل الحر ؤاصحاب المشاريع الصغيرة والناشٔية من الجنسين.

-  نشر ثقافة العمل الحر.                                -  التدريب والتٔاهيل .
-  الرعاية واإلرشاد.                                               -  احتضان المشاريع من خالل حاضنات األعمال.

-  نشر ثقافة العمل الحر بين ٔافراد المجتمع .
-  تطوير برنامج وطني رائد لريادة األعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والناشٔية.

-  تٔاهيل كوادر بشرية وطنية في مجال ريادة األعمال.
-  تٔاهيل )10000( عشرة آالف ريادي لتٔاسيس مشاريعهم قبل نهاية عام 2015.

-  رعاية وإرشاد رواد األعمال للتقليل من نسب فشل المشاريع.
-  نقل وتطبيق ٔافضل الممارسات خارجيًا في مجال ريادة األعمال للرفع من فرص نجاح المشاريع. 

عمالء ريادة

األهداف االستراتيجية

األهداف الرئيسية

خدمات ريادة

     اعتمد مجلس إدارة المعهد األهداف االستراتيجية لتحقق تميز ونماء ريادة حيث تم وضع وصف لكل هدف 
لتكون من ضمن االهداف التنفيذية السنوية ضمن:

-  نشر ثقافة العمل الحر .
-  خفض المشاريع المتعثرة )المتوقفة( .

-  زيادة عدد الرياديين.
-  زيادة رضا  الرياديين.

-  زيادة الموارد المالية للمعهد.
-  ترشيد اإلنفاق.

-  تحقيق انتشار الخدمة.
-  تسهيل اإلجراءات.

-  زيادة المشاريع النوعية.
-  جودة األداء.

-  تطوير الكوادر البشرية.
-  زيادة رضا العاملين.
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اقتنص الفرصة
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     برامج المعهد تتناول بئية العمل الريادي بشكل متكامل وتتمثل بالبرامج 
التالية:

: ) DYBP( ٔاواًل: نشر ثقافة العمل الحر 
1- برنامج حدد فكرة مشروعك.

.)KAB( 2- برنامج تّعرف إلى عالم األعمال 
 ثانيًا: رواد األعمال )إرادة(.

 ثالثًا: حاضنات األعمال.

ٔاوال:  التطوير اإلداري والتشغيلي.
ثانيا:  التطوير اإللكتروني.
ثالثا:  المشاريع الجديدة.
رابعا:  فعاليات متفرقة.

البرامج 

انجازات متفرقة

نساهم 
في بناء 
المجتمع



18

نتائج برنامج حدد فكرة مشروعك 2012 -2013 م 
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1-دورات حّدد فكرة مشروعك:
      تهدف هذه الدورة القصيرة إلى مساعدة الشباب الراغبين في ممارسة 
ومسارهم،  المناسب  المشروع  تحديد  وكيفية  تحديد  على  الحر  العمل 
تهئية  وكيفية  الحر،  العمل  في  االنخراط  فوائد  وتوضيح  ووجهتهم، 
هذه  ومدة  لذلك..  الالزمة  واألدوات  المشروع،  إلقامة  المناسبة  األرضية 
الدورة يوم واحد )5( ساعات، ويكون المتدرب قادرًا في نهاية الدورة على 
الخروج بفكرة مشروع مدروسة ومنتقاة بعناية.. وقد ٔاصبح التقديم على 
هذه  ُوتّقدم  إلكترونيا  الشهادات  وطباعة  المشاركين  وتقييم  الدورة 
الدورة مجانا.. وقد عقد )348( دورة خالل العام استفاد منها )5708( شابًا 

وشابة.

أواًل: إنجازات برامج نشر ثقافة العمل الحر:

نحتضن
أفكار

رواد األعمال
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دورة تعرف إلى عالم األعمال
) رجال (

دورة تعرف إلى عالم األعمال
)نساء (
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ٔاولى،  مرحلًة  تقنية  كلية   )24( في  البرنامج  هذا  تطبيق  تم        
مت لهن دورٌة  وقد اختير  )  16   ( مدربة يمثلن هذه الكليات ، وُقدِّ
تدريبية عن كيفية التدريب على البرنامج، ونفذ برنامج  تعرف إلى 
عالم األعمال في ) 14 ( كلية ، وقد بلغ إجمالي عدد الملتحقات 

بالبرنامج ) 272 ( متدربة.

16      عدد المــدربــــات
272           عد د المتــدربـــات 

14        عدد  جـــهــــات الـــتـــدريــب
    

2- برنامج تعَرف إلى عالم األعمال )KAB( في الكليات التقنية:
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ٔاثناء التدريب لقاء تعريفي

افتتاح المشروع
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     يسعى هذا البرنامج إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التي 
األعمال  عالم  في  نفسه  إثبات  وحتى  األولى،  مراحله  من  بالريادي  تهتم 
مشاريع  وامتالك  تٔاسيس  في  الراغبين  والشابات  الشباب  تمكين  بهدف 
يستقطب  ٔان  استطاع  البرنامج  وهذا   ، ٔاحالمهم  تحقيق  من  صغيرة 
)1311( وافتتاح  تٔاهيل)1861(متدًرباومتدربة  وتم  متقًدماومتقدمة   )20.585(

مشروعًا،وقدم البرنامج عّد َة خدمات منها:
 1. تقييم السمات الريادية لدى الراغبين في تٔاسيس مشروعات صغيرة.

2. المساعدة في تحديد فكرة مشروع نـاجح. 
خطط  ووضع  االقتصادية،  الجدوى  دراسات  إعداد  في  المساعدة   .3

لمشاريع )رواد األعمال(.
الصغيرة  المشاريع  لتٔاسيس  الالزمــة؛  بالمهـــارات  الريــاديين  تزويد   .4

وتشغيلها. 
5. تسهيل الحصول على قروض ميسرة من جهات التمويل.

6. تسهيـل الحصول علـى التـراخيص الالزمــة لممــارسة النشاط.
7. المساعدة فـي الحصول على التجهيزات المناسبة بٔافضل الطرق وبٔاقل 

األسعار. 
من  األولى  السنة  خالل  الصغيرة  المشاريع  ورعاية  االستشارات  تقديم   .8

عمرها.

ثانيًا: رواد األعمال )إرادة(  

ريادة للمشاريع 
الجديدة
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نتائج برنامج ارادة للفترة 2006 - 2013 م 
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2013 م  2012 م  السنة

20.585 16.649 المتقدمون

2841 3092
مجتازوا 
المقابلة

128 191 عدد الدورات

2111 2453 الملتحقون

1861 2197
مجتازو دورة 

ابدأ مشروعك 
الصغير

1765 1381
الموافق على 

تمويلهم
381.873.007 288.005.727 قيمة الطلبات

611 567
عدد المشاريع 

تحت 
التأسيس 

1311 701
عدد المشاريع 
الممولة التي 
بدأت العمل

    

   نتائج برنامج إرادة لعام 2012-2013 م
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عدد المتقدمين      عدد الملتحقين

 مقارنة مجتازي المقابلة بمجتازي    مجتازو المقابلة
الدورات )دراسات الجدوى(
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      عدد الملتحقين
 

 إن األرقام عام 2013م تظهر أن عدد المشاريع المفتتحة أكثر بنسبة %87 

بالرغم من توقف  المتدربين  بينما لم يتم زيادة عدد   ، من العام السابق 

إلقراض  جديدة  سياسة  اتباع  بعد  وذلك  للعام  األول  الربع  في  التدريب 

البنك  الرئيسي  والممول  االستراتيجي  الشريك  من  المشاريع  وتمويل 

أنواع  لجميع  الموثقة  الخبرة  تشترط  والتي  واالدخار  للتسليف  السعودي 

المشاريع والكفيل الغارم بدءًا من  الربع األول، وأدى ذلك لتقليل األعداد 

لتشمل  تغييرها  تم  السياسة  لتلك  المراجعة  وبعد   ،%85 بنسبة  التدريبية 

للمشاريع  المتقدم  بتقييم مهارات  الهندسية ويكتفى  المشاريع  فقط 

الكفيل  وجود  بضرورة  واالستمرار  تجاري  أو  فني  مختص  بوجود  التجارية 

الغارم .

افتتاح  لمتابعة  العام  هذا  جديدة  سياسة  ريادة  استخدمت   كما       

الهدر  لتقليل  ومهنية  علمية  خطوات  خالل  من  الفروع  في  المشاريع 

ورفع الفعالية التدريبية لزيادة افتتاح المشاريع بعد مرحلة كتابة دراسة 

  % الجدوى بمختصين ومتابعة آليات عملية لذلك  والتي وصلت  بنسبة 59

منجزة،  جدوى  دراسات  مقابل   %50 كان  المرسوم  الهدف  أن  من  بالرغم 

وقد تم ربط الحوافز باألعداد المحققة مع الحفاظ  على متابعة جودة 

في  تظهر  البيانية  والرسوم  أرباع  ألربعة  ومفصل  دوري  بشكل  النتائج 

النتائج لعام 2013 م مقارنة باألعوام السابقة. 

  احصائيات تفصيلية عن برنامج إرادة عام 2013 م  مقارنة 
مع األعوام السابقة : 
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حاضنة اصالحية الحائر
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     بدعم من شركة التصنيع الوطنية نجحت حاضنة إصالحية الحائر في 
على  التدريب  وتم  ثلثية(  فصول   3( ٔاسبًوعا   )39( لمدة  نزًيال   )61( احتضان 
التحفيز  على  ساعة  و)48(  ساعة   )590( بواقع  الرجالية  الخياطة  مهارات 
على العمل الحر و)230( ساعة على التطبيق اإلنتاجي كما تم تنفيذ عدد 
الحر  العمل  على  والتحفيز  النفسية  التهئية  في  التدريبية  الدورات  من 

والمهارات الضرورية في بناء مشاريع الخياطة الرجالية.

ثالثًا: حاضنات األعمال                 
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آفاقنا ممتدة
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تم تطوير العديد من األنظمة واألدلة التشغيلية لحوكمة ريادة والتي شملت:      
 1- تطوير النظام اإلداري والمالي لريادة :

 • دليل الموارد البشرية .
 • منظومة الصالحيات .                                

 •  صرف الرواتب والمكافٓات الكترونيًا.
 •   رفع وصرف االنتدابات الكترونيًا.

 •    رفع وصرف طلبات المشاركة في المٔوتمرات.
 •    إتمام جميع الطلبات المالية للعمليات التدريبية إلكترونيًا.

 •    تحسين ٔانظمة التدريب إلكترونيًا لسد الثغرات.
2- تخصيص موظفات مفرغات للعمل في الفروع النسائية. 

3- تقديم برامج لنشر ثقافة العمل الحر بالشراكة مع  الجهات األخرى. 
4- متابعة المشاريع التي ال زالت تحت التٔاسيس والمشاريع المفتتحة )انظر صفحة 26(.

إنجازات مختلفة                

أوال:  التطوير اإلداري والتشغيلي
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عدد زوار الموقع 2013 م
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ثانيا:  التطوير اإللكتروني

لجميع  المتصفحين  عدد  بلغ  وقد  للموقع  المتصفحين  لمتابعة  برنامج  إطالق    -1   
الصفحات المختلفة حتى عام 2013م  )6.855.952( متصفح علمًا ٔانه :

                        
                                              

          • بلغ إجمالي عدد زوار الموقع في عام 2013م )958.249( زائر ًا . 

            •  بلغ عدد من زار الموقع ألول مرة في عام 2013م )192.044(  زائرًا.    
         

            •  بلغت نسبة من زار الموقع ألول مرة في عام 2013م )%39.7(  .

            •  بلغت نسبة  الزيارات المتكررة في عام 2013م )%60.3(  .
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تابع:  التطوير اإللكتروني

المستمرين من خالل تطوير قدراتهم  الرياديين  البوابة لدعم   2-تهدف 
الريادية والتشغيلية لمشاريعهم إذ يتمكنون من اختيار )3( برامج تدريبية 
من ٔاصل )60( برنامجًا مجانيًا عبر البوابة االلكترونية، وقد استفاد )339( ريادًيا 
وموظًفا من تلك البوابة هذا العام وتم التدرب على )383(  برنامًجا تدريبًيا 
بمتوسط عدد)1164(ساعة، تشمل اعتماد معامالت المعهد إلكترونًيا وهي: 

•   برامج الرياديين المتقدمين ابتداًءا من التسجيل في البرنامج.
المعهد  فروع  وربط  األقسام  جميع  في  الداخلية  المعهد  معامالت    •

ببعضها إلكترونًيا.
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توقيع اتفاقية ) خطوة (
مع الصندوق الخيري االجتماعي والبنك السعودي للتسليف واالدخار



37

1- برنامج خطوة :

العالقة من  الحكومية والجهات ذات  القطاعات  بين  التعاون  انطالقًا من مبدٔا     
القطاعين العام والخاص ومن ٔاجل تحقيق ٔاهداف التنمية الوطنية وتوفير فرص 
العمل للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في األعمال االنتاجية والخدمية التي تعود 
بالنفع عليهم وعلى االقتصاد الوطني ، تم توقيع اتفاقية بين معهد ريادة األعمال 
يتم  واالدخار  للتسليف  السعودي  والبنك  االجتماعي  الخيري  والصندوق  الوطني 
بموجبها تخصيص محفظة تمويل المستفيدين، إلقامة مشاريع متناهية الصغر 
بعد تدريبهم نتيجة نجاح ريادة السابق في صناعة رواد ورائدات األعمال، وتعد هذه 
االتفاقيات داعم ٔاساسي في تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الثالث لتقديم 
ليكونوا  االجتماعي  الخيري  الصندوق  يستهدفها  التي  للفٔيات  الخدمات  ٔافضل 
ٔاعضاء فاعلين في المجتمع وعاملين يستطيعون تحقيق دخل مادي يسهم في 

تحسين مستواهم المعيشي ويكفيهم الحاجة .

ثالثًا : المشاريع الجديدة 
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      يهدف »خطوة« إلى دعم توجه ٔافراد األسر المحتاجة 
مهمة  ٔامور  ثالثة  وتقديم  بهم  خاصة  مشاريع  لتٔاسيس 
والمتابعة،  المالي،  والدعم  التدريب،  وهي  للمستهدفين 
الخيري  الصندوق  بين  ذلك  تنفيذ  في  التعاون  وسيكون 
واالدخار  للتسليف  السعودي  البنك  مع  االجتماعي 
وتدريب  تٔاهيل  يتم  إذ  الوطني.  األعمال  ريادة  ومعهد 
الصندوق  لنشاط  المستهدفة  الفٔيات  ورعاية  وإقراض 
إلقامة مشاريع صغيرة . وقد وصل عدد المتقدمين على 
البرنامج  اطالق  منذ  ومتقدمة  متقدم   )2493( البرنامج 
باقي  تنفيذ  وسيتم  2013/12/1م  الموافق  1435/1/28هـ  في 

البرنامج المٔودي لإلقراض خالل العام 2014م .

تفاصيل برنامج خطوة



40

توقيع اتفاقية عيادة األعمال مع الجمعية الخيرية للمتقاعدين



41

2- توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين :

   وقع الرئيس التنفيذي لمعهد ريادة األعمال الوطني اتفاقية تعاون مع 
الجمعية الوطنية للمتقاعدين ممثلة في سعادة األستاذ عبدالرحمن بن 
عبدالرحيم الشريف نائب المدير العام ٔامين مجلس اإلدارة وقد اشتملت 
هذه االتفاقية على عدة بنود مما تحقق الفائدة للطرفين شملت البرامج 
وورش العمل والمٔوتمرات والندوات و إعداد الخطط المشتركة، وغيرها، 
مع  يتناسب  بما  المتقاعدين  طاقات  استثمار  االتفاقية  هذه  عبر  ويتم 
برفع  المتعلقة  واألنشطة  والفعاليات  البرامج  وعمل   ، إمكانياتهم 
مستوى الوعي وتثقيف الرياديين بخبرات المتقاعدين ودعمهم بٔافضل 
السبل، لتخطي التحديات التي تواجههم قبل وبعد افتتاح مشاريعهم، 

كما يمكن للمتقاعدين االستفادة من برامج ريادة المتاحة.
 

تابع المشاريع الجديدة
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كلمة الرئيس التنفيذي ٔاثناء توقيع اتفاقية التعاون مع صندوق 
ديم المناهل
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األميرة  )جمعية  المناهل  ديم  صندوق  مع  تعاون  اتفاقية  3-توقيع 
العنود الخيرية ( :

     وئاتي ذلك ضمن سعي صندوق ديم المناهل لتقديم مبادرات جديدة 
الصندوق،  نظم  وقد  السعودية،  للمرٔاة  الصغيرة  المشروعات  تدعم 
رائدة  جهات  مع  مشتركة  تعاون  اتفاقات  توقيع  بمناسبة  تعريفيًا  لقاء 
في المملكة من بينها معهد ريادة، بحضور رئيس مجلس إدارته صاحبة 
ٔان  يذكر  عبدالعزيز.  بن  مساعد  بنت  مضاوي  األميرة  الملكي  السمو 
في  السيدات  تواجه  التي  التحديات  إلى  ٔاشار  لريادة  التنفيذي  الرئيس 
تعرقل  قد  التي  واألنظمة  التشريعات  رٔاسها  وعلى  االقتصادي  التمكين 
العديد من المشروعات المختلفة، مشيرًا إلى ٔان العمل يجري مع الغرف 
التجارية ووزارة الشٔوون البلدية والقروية )البلديات( لتذليل هذه الصعوبات 
القانونية. وقال: »التحدي اآلخر هو التكافل المجتمعي لخدمة المشاريع 
الرائدة للحد من الهدر في الوقت وازدواجية النماذج في الجهات الداعمة.

تابع المشاريع الجديدة
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توقيع االتفاقية مع واعد
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4-توقيع اتفاقية تعاون مع )واعد( ٔارامكو:
المحدودة  األعمال  لريادة  السعودية  ٔارامكو  مركز  شركة  مٔوخرًا  وقعت       
بدعم  ُتعنى  تفاهم  مذكرة  »ريادة«  الوطني  األعمال  ريادة  ومعهد  »واعد« 
والموارد  الجهود  تكامل  إلى  المذكرة  وتهدف   . المملكة  في  ريادةاألعمال 
خالل  من  اإلبتكارية  الصبغة  ذات  الشبابية  المشروعات  لدعم  المطلوبة 
المتخصص  والتٔاهيل  التدريب  برامج  بتوفير  بموجبها)واعد(  تقوم  إستراتيجية 
بما في ذلك الدعم المالي سواءًا باإلقراض ٔاو بالمشاركة في رٔاس المال الجريء، 
إلقامة تلك المشاريع التي تسهم في تعزيز االقتصاد الوطني وتوفير فرص 
مكاتبها  خالل  من  ريادة  وتسعى  المملكة.  وشابات  لشباب  جديدة  وظيفية 
و13مكتبًا  للرجال  25مكتبًا  وتمثل  المملكة  انحاء  جميع  في  المنتشرة  الـ38 
إلى  تحويلها  الى  ٔاصحابها  ومساعدة  المشاريع  ٔافكار  استقطاب  للنساءإلى 
مشاريع ناشٔية صغيرة يتم تمويلها من الشريك االستراتيجي والممول الرئيس 
المال  عالم  نحو  واالنطالق  وتشغيلها  واالدخار  للتسليف  السعودي  البنك 
المجتمع واالقتصاد  تٔاثير في  المشاريع ذات  تلك  لتكون  واألعمال وتشغيلها 

السعودي .

تابع المشاريع الجديدة
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اجتماع مجلس الجهات الراعية
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1 - اجتماع مجلس الجهات الراعية:
     عقد في معهد ريادة األعمال الوطني يوم األحد 3/11/2013م اجتماع مجلس 
ابراهيم  الدكتور  الراعية للمنشٓات الصغيرة والناشٔية بحضور سعادة  الجهات 
المجلس  رئيس  واالدخار  للتسليف  السعودي  البنك  عام  مدير  الحنيشل 
وسعادة الدكتور شريف العبد الوهاب الرئيس التنفيذي لمعهد ريادة األعمال 
الوطني »ريادة« وممثلي الجهات الراعية وقد تمت مناقشة عدة محاور منها 
تنظيم وتوحيد العمل في الموقع اإللكتروني الموحد لريادة األعمال، والرٔوية 
المٔوسسين  الـ14  ٔاعضاء  من  ريادة  وتعتبر  القادمة.  السنة  ألعمال  المستقبلية 
الصغيرة  للمنشٓات  الراعية  الجهات  بين  فيما  الجهود  لتوحيد  للمجلس 

والمتوسطة وتطوير األعمال المشتركة.

رابعا:  فعاليات متفرقة
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اللقاء التطويري لمديري الفروع الرجالية
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2 - اللقاء التطويري لمديري الفروع الرجالية :
معهد  مقر  في  الرجالية  الفروع  لمديري  التطويري  اللقاء  عقد       
ريادة  يقدمها  التي  البرامج  ونوقشت  في2013/10/27م،  بالرياض  ريادة 
المقابالت  كٕاجراء  البرامج  لهذه  التقديم  ومراحل  للمستفيدين 
المقابالت  هذه  ٔاهمية  مدى  على  التنبيه  مع  إرادة  لبرنامج  الشخصية 
ودورها في إنجاح عملية التمويل من خالل التجارب والخبرات المكتسبة 
واإلداري  المالي  النظام  مع  اآللي  التعامل  موضوع  الملتقى  تناول  و 
لخدمة  التعامل  في  الطرق  بٔاسهل  للخروج  المختلفة  اآلراء  وعرضت 
المتقدمين وإنجاز معامالتهم، إضافة إلى مراجعة مايتعلق بدراسات 
طرح  كما  والمفاضلة،  التقييم  ومعايير  الرياديين  لمشاريع  الجدوى 
مجموعة  الملتقى  في  شارك  وقد  والمثمر  المفتوح  للنقاش  المجال 
من المختصين من البنك السعودي للتسليف واالدخار ومصرف اإلنماء .

تابع:  فعاليات متفرقة
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جانب من مشاركات الرئيس التنفيذي للبرامج التلفزيونية
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3 - استضافة الرئيس التنفيذي على عدة برامج تلفزيونية 
وإذاعية ومنها:

 .)mbc( برنامج صباح الخير ياعرب على قناة •
• برنامج اقتصاديات على قناة اإلخبارية السعودية.
• إذاعة روتانا وإذاعة ) ٔالف ٔالف fm ( وإذاعة الرياض .

تابع:  فعاليات متفرقة
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